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Bizottságban folytatott kérdések órája során feltett kérdések [2009/01]
az eljárási szabályzat 187. cikkével összhangban
előterjesztette: a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság a 
koordinátorok által 2008. január 12-én meghatározott eljárással összhangban 

Tárgy: Transzzsírsavak és egészség: Az egészségügyi kockázatok és a meglévő 
jogszabályok áttekintése – Dr. Alexandra Krettek, Dr. Stefan Thorpenberg, Prof. 
Göran Bondjers – Nordic School of Public Health – Az Európai Parlament 
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsága által 
megrendelt tanulmány (IP/A/ENVI/ST/2008-19)

1. Általános kérdések 

Osztja-e a Bizottság a fent említett tanulmány fő megállapításait, és fontolóra veszi-e a 
transzzsírsavak betiltását az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek valamennyi 
alkotóelemében? 

2. Részletes kérdések 

a) Satu Hassi, parlamenti képviselő

Egyetért-e a Bizottság a tanulmány szerzőivel, miszerint a transzzsírsavak élelmiszerekben 
való használata mögött húzódó érvrendszer már nem érvényes, ugyanis a szállítás és a 
raktározás során a hűtés hatékonyabbá vált, és más alternatívák is léteznek? E tekintetben: 
Tudatában van-e a Bizottság, hogy – egy Dániában végzett 2006-os tanulmány szerint – az 
iparilag előállított transzzsírsavtartalom 1–24 gramm között ingadozott ugyanannak az 
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üzletláncnak ugyanabban a gyorséttermi ételadagjában?

Egyetért-e a Bizottság a tanulmány szerzőivel abban, hogy a széles körű közegészségügy 
szempontjából lényeges lenne az iparilag előállított transzzsírsavak bevitelére 
összpontosítani?

Egyetért-e a Bizottság a tanulmány szerzőivel abban, hogy megelőzendő a transzzsírsavak 
túlságos bevitelét, különösen az alacsony jövedelmű csoportok esetében, nem elegendő a 
transzzsírsavak jelölése a csomagolás címkéjén? 

b) Jens Holm, parlamenti képviselő

A Nordic School of Public Health által készített jelentésben az olvasható, hogy az Európai 
Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) 2004. évi véleményében arra a következtetésre jutott, 
hogy a transzzsírsavak talán összekapcsolhatók a megnövekedett szívbetegség-kockázattal. A 
jelentés szerint azóta további bizonyítékok kerültek napvilágra, és a transzzsírsavbevitel és a 
szívbetegség kockázata közötti kapcsolat epidemiológiai bizonyítéka ma már 
megalapozottnak tekinthető.

A jelentés más komoly egészségügyi kockázatokra is utalást tesz, amelyek a tanulmányok 
szerint összefüggésben állhatnak a transzzsírsavbevitellel. 

A jelentés 21. oldalán található végső következtetés szerint a különböző országok által a 
transzzsírsavak bevitelének kezelésére elfogadott politikák áttekintése alapján egyértelmű, 
hogy a leghatékonyabb megközelítés a transzzsírsavak tilalmának bevezetése. 

2003-ban Dánia jogszabályt vezetett be, amely megtiltja az emberi fogyasztásra szánt 
élelmiszerekben a több mint 2% iparilag előállított transzzsírsavat tartalmazó zsírok és olajok 
használatát. Később még abban az évben két dán vállalat fellebbezést nyújtott be az Európai 
Bizottsághoz azt állítva, hogy a dán jogszabály ellentétes az EU-nak az áruk szabad 
mozgásával kapcsolatos szabályaival. Az ügyet még nem zárták le. 

Tervez-e az Európai Bizottság a transzzsírsavak uniós szintű tilalmára irányuló 
javaslatot, és ha igen, mikor? Ha nem, meg tudja-e a Bizottság indokolni, miért?

Az áruk szabad mozgásával kapcsolatos szabályokkal ellentétesnek tekintené-e a 
Bizottság, ha egy tagállam bevezetné a transzzsírsavak tilalmát?
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